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Wetenschappelijke ontwikkelingen

Sociale wetenschappen, sociale psychologie
en sociale rechtvaardigheid in een
sadistisch universum

Kees van den Bos*

INLEIDING

Van oudsher is een professor iemand die openlijk heeft
verklaard in een bepaald vak les te zullen geven. Het is
dan ook een goede gewoonte dat bij de aanvaarding van
het hoogleraarsambt de desbetreffende persoon zijn of
haar visie geeft op het te onderwijzen vak. In het voor-
liggende artikel geef ik mijn visie op de sociale psycho-
logic met inbegrip van de sociale psychologie van de or-
ganisatie, want dat is de omschrijving van de leerstoel
die ik recent aan de Universiteit Utrecht heb aanvaard.
Graag wil ik deze visie ontvouwen in een artikel over
drie hoofdonderwerpen: sociale wetenschappen, socia-
le psychologie en sociale rechtvaardigheid. Een belang-
rijke stelling die ik hier zal opwerpen is dat deze drie so-
ciale thema's sterk met elkaar vervlochten zijn, sterker
dan men zich gewoonlijk realiseert. Deze vervlechting
is voor mij aanleiding om te spreken over de sociale
drie-eenheid. lk zal mij concentreren op de relatie tus-
sen:

sociale wetenschappen en sociale rechtvaardigheid;
sociale wetenschappen en sociale psychologie;
sociale psychologie en sociale rechtvaardigheid.

SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID

Allereerst wil ik de relatie tussen de sociale weten-
schappen en sociale rechtvaardigheid met u doornemen.
Hiervoor gaan we terug in de tijd. In den beginne was de
aarde woest en ledig. Enige tijd later was de wereld wat
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minder ledig maar niet veel minder woest. Na afloop van
de Middeleeuwen, bijvoorbeeld, werd West-Europa
verscheurd door een tweespalt tussen het noorden en het
zuiden. Hieraan lagen onder meer religieuze verschillen
ten grondslag. Het officidle gezag in het zuiden wilde
het rooms-katholicisme als enige godsdienst handha-
ven, terwijl velen uit de middenklasse en adel van het
noorden godsdienstvrijheid nastreefden. Onder leiding
van de broers Jan van Nassau en Willem van Oranje
kwamen de Nederlandse gewesten in opstand tegen het
Spaanse centralistische gezag.
In 1579 sloten de Nederlandse gewesten zich officieel
aaneen in de Unie van Utrecht. Dit gebeurde in de zaal
die thans als aula van de Universiteit Utrecht in gebruik
is. In deze zaal herinnert een mooi wandkleed aan deze
historische gebeurtenis en voor het Utrechtse Acade-
miegebouw staat een standbeeld van Jan van Nassau, ter
nagedachtenis aan deze initiatiefnemer van de Unie van
Utrecht. (Overigens is het zo dat ons huidige konings-
huis in directe lijn afstamt van Jan van Nassau en niet
van Willem van Oranje, zoals vaak ten onrechte wordt
gesteld; maar dit terzijde.) De Unie van Utrecht is be-
langrijk omdat daarin het streven naar godsdienstvrij-
heid werd vastgelegd en omdat zij de grondslag vormt
voor de huidige Nederlandse staat.
Ik memoreer hier de Unie van Utrecht omdat zij illus-
tratief is voor een algemener proces dat ik nu graag wil
aanstippen. In de Middeleeuwen was van gelijkheid tus-
sen de verschillende leden van de maatschappij geen
sprake. Macht, aanzien, welvaart, rechten en plichten
waren zeer ongelijk verdeeld over de verschillende stan-
den. Deze ongelijkheid vormde voor de meeste mensen
geen probleem. Het stond immers vast dat ze door God
gewild was: zij behoorde tot de scheppingsorde. Maar
toen de vanzelfsprekendheid van dit geloof teloorging,
werd ook een nieuwe verklaring van do maatschappelij-
ke ongelijkheid noodzakelijk, te meer omdat vrijheid en
gelijkheid tot algemene idealen werden verheven (Lay-
endecker, 1981).
Een gevolg van dit algemene proces was dat staatslie-
den, zoals Jan van Nassau, de status quo en bepaalde
vormen van onrechtvaardigheid daarin (m.n. godsdienst-
onvrijheid en aantasting van opgebouwde privileges)
niet meer pikten en zich aaneensloten in hun verzet hier-
tegen. Belangrijker voor wat ons in dit artikel bezig-
houdt, is dat meer reflectief ingestelde personen gingen
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nadenken over de wijze waarop de maatschappij geor-
dend was, of, en zo ja waarom, bepaalde veranderingen
gewenst waren en welke vormen van ongelijkheid in de
samenleving bestonden en wat hier eventueel aan ge-
daan kon of moest worden. Layendecker (1981) wijst op
de volgende kernthema's die aanleiding gaven tot het
ontstaan van de sociale wetenschappen.

Orde: waarom is de samenleving geordend zoals zij
is?
Verandering: onder invloed van welke krachten ver-
andert een samenleving?
Ongelijkheid: welke vormen van ongelijkheid be-
staan er in de maatschappij en zijn deze ongelijkhe-
den legitiem?

Uit de belangstelling voor orde, verandering en onge-
lijkheid komen de sociale wetenschappen voort, de we-
tenschappen die zich bezighouden met menselijke inter-
actie en het samenleven van mensen (De Jager & Mok,
1983). Bovendien kan gesteld worden dat orde, veran-
dering en ongelijkheid in veel, heel veel, sociaal-weten-
schappelijke theorieen een rol hebben gespeeld en nog
steeds spelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bekende
werk van Hume, Smith, Montesquieu, Rousseau, Kant
en Hegel.
Als ik mij beperk tot het thema ongelijkheid en de theo-
rieen van Smith, Rousseau en Kant, dan valt op te mer-
ken dat Adam Smith maatschappelijke ongelijkheid
principieel juist en heilzaam voor de samenleving acht-
te, en dat hij de mening was toegedaan dat wanneer het
intellectuele peil van arbeiders tot op een elementair ni-
veau zou worden opgetrokken, dit hun voldoende mo-
gelijkheden zou bieden op het verwerven van eigendom
en dus het opheffen van sociale ongelijkheid. Smith
sprak in dit verband graag over 'moral sentiments', hier-
mee duidend op de volgens hem vaak negatieve gevol-
gen van goede bedoelingen. Jean-Jacques Rousseau,
daarentegen, koesterde een diep wantrouwen tegen de
bestaande samenleving en trok zich het probleem van
ongelijkheid en het lot van armen en machtelozen aan.
Hij merkte hierover op dat de mens weliswaar vrij ge-
boren is, maar wel overal in de boeien ligt. Immanuel
Kant, ten slotte, beschouwde de mens in de maatschap-
pij als een in principe vrij wezen, en merkte op dat
rechtsstaten nodig zijn om ethische beginselen met be-
trekking tot het respecteren van de vrijheid van anderen
door wetten te waarborgen.
Dit zijn slechts enkele theorieen over politiek, staatsin-
richting en maatschappij die aangeven dat de sociale
wetenschappen zijn voortgekomen, opgebloeid en
voortbestaan door interesse voor processen omtrent or-

de, verandering en ongelijkheid. In dit artikel wil ik in-
gaan op het laatste van de drie thema's: het probleem van
ongelijkheid, en meer in het bijzonder het onderwerp
van sociale rechtvaardigheid. Verderop zal ik het belang
van dit onderwerp bespreken en bediscussieren wat de
sociale psychologie kan bijdragen aan het begrijpen van
het sociale rechtvaardigheidsthema.
Wat ik op dit moment graag zou willen opwerpen, is dat
we hebben gezien dat ongelijkheid en sociale rechtvaar-
digheid belangrijke thema's waren voor het ontstaan en
volgroeien van de sociale wetenschappen. Dus we kun-
nen stellen dat de sociaal-wetenschappelijke instituten
en gebouwen waarin de meeste van de lezers van dit ar-
tikel in werkzaam zijn, voortkomen uit de belangstelling
voor het onderwerp sociale rechtvaardigheid. Met ande-
re woorden, de meesten van u hadden geen baan gehad
wanneer mensen vanaf het einde van de zestiende eeuw
niet over het thema sociale rechtvaardigheid waren gaan
nadenken.
Belangrijker voor het betoog dat ik hier houd is dat de
sociale wetenschappen voortkomen en voortbestaan uit
een interesse voor onder meer sociale rechtvaardig-
heidsvraagstukken. Veel sociologen, politieke weten-
schappers, filosofen, rechtswetenschappers, economen,
psychologen en andere wetenschappers beargumenteer-
den dan ook dat sociale rechtvaardigheid een van de be-
langrijkste onderwerpen in menselijke interactie en sa-
menleven is (voor een overzicht zie bijv. Cohen, 1986).
Dit geeft aan dat sociale rechtvaardigheid en de sociale
wetenschappen sterk met elkaar verweven zijn, en het
impliceert dat een faculteit sociale wetenschappen er
goed aan doet om dit thema grondig in het onderzoek op
te nemen en te betrekken in het onderwijsprogramma.

SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOCIALE
PSYCHOLOGIE

Zojuist hebben we gezien dat de sociale wetenschappen
zijn voortgekomen uit de belangstelling die na de Mid-
deleeuwen ontstond voor het thema sociale rechtvaar-
digheid. Dit thema was, net als andere belangrijke so-
ciale verschijnselen, ook belangrijk voor de doorbraak
van de sociale psychologie, de wetenschap die zich be-
zighoudt met sociale invloeden op psychologische ver-
schijnselen. De opbloei van de sociale psychologie be-
gint na afloop van de Eerste Wereldoorlog. De gebeur-
tenissen die omtrent deze oorlog speelden, gevolgd door
de grote economische recessie van de jaren dertig, de
opkomst van Hitler, de holocaust tijdens de Tweede We-
reldoorlog, en de gevoelens van onzekerheid en ver-
vreemding na afloop van de wereldoorlogen inspireer-
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den veel sociaal-wetenschappelijke disciplines en met
name de sociale psychologie (Allport, 1954).
Sociaal psychologen gingen zich afvragen hoe dit alles
mogelijk was geweest, of mensen zich kunnen verzetten
tegen sociale druk en autoriteiten, en hoe belangrijke
waarden en normen kunnen worden gehandhaafd wan-
neer sociale situaties deze zaken onder druk zetten. De-
ze belangrijke en intellectueel uitdagende vragen leid-
den tot een onstuimige groei van baanbrekend onder-
zoek. Dit creatieve en gedegen onderzoek heeft bewerk-
stelligd dat we nu veel meer weten over de genoemde
belangrijke sociale kwesties en heeft geleid tot de op-
bloei en definitieve vestiging van de sociale psychologie
in de sociale wetenschappen.
In Nederland toonde Duijker (1982) overtuigend aan dat
sociale psychologie een belangrijke basisdiscipline in
de psychologie is, en we weten allemaal dat psychologie
een belangrijk, zeer belangrijk, onderdeel van de socia-
le wetenschappen vormt. Ergo, de sociale psychologie is
een cruciaal onderdeel in de sociale wetenschappen. Het
verheugt mij dan ook zeer dat met het instellen van de
leerstoel die ik in Utrecht heb aanvaard, de Faculteit So-
ciale Wetenschappen besloten heeft in te zetten op het
versterken van de fundamentele sociale psychologie en
haar toepassingen (m.n. de sociale psychologie van de
organisatie).
Dit is niet alleen van betekenis omdat we daarmee tege-
moet komen aan het belangrijke Duijkeriaanse model
over hoe een goede opleiding in de psychologie in elkaar
moet zitten met functieleer, ontwikkelings-, persoon-
lijkheids- en sociale psychologie als basisdisciplines en
andere vakken (bij v. organisatiepsychologie) als toepas-
singen van deze disciplines. Dit is ook van betekenis
omdat sociale psychologie over de benodigde precisie
plus oridntatie op het sociale beschikt die een goede fa-
culteit sociale wetenschappen nodig heeft; thans mis-
schien nog wel meer dan vroeger het geval was. Ik zal
trachten dit toe te lichten met uitstapjes naar enkele van
mijn favoriete auteurs.
Sinds Hermans (1964, 1970) weten we dat de mens in
een sadistisch universum leeft. Aanleiding voor deze
conclusie is de constatering dat het voorons mensen erg
gemakkelijk (zelfs verleidelijk) is om vragen te stellen
die zeer interessant zijn en waarvan de beantwoording
zou doordringen tot de kern van wat de mens is, wat ons
mensen drijft, enzovoort. Een voorbeeld van dergelijke
vragen is waarom wij op deze wereld zijn. Het sadisti-
sche is hierin gelegen dat de beantwoording van deze
vragen ons kennen en kunnen te boven gaat.
Om met dit soort problemen te kunnen omgaan, ontwik-
kelden mensen interessante technieken; coping-mecha-

nismen zo u wilt. Wat ik, en Wittgenstein (1922/1976)
met mij, opvallend vind is dat de meeste mensen er niet
voor lijken te kiezen om deze niet-beantwoordbare vra-
gen dan maar niet te stellen. Neen, velen opteren voor
een meer irrationele uitweg, zoals geloof in bovenna-
tuurlijke krachten. Een geloof in het bovennatuurlijke
geeft immers gewoonlijk antwoord op vragen zoals wat
de zin van het leven is. De zin van het aardse leven wordt
dan bijvoorbeeld gezocht in voorbereiding op het hier-
namaals. Mensen kunnen, met andere woorden, geka-
rakteriseerd worden als wezens die, uit een behoefteaan
zingeving, graag verhalen en verhaaltjes vertellen en
hier met genoegen naar luisteren.
lk vermeld dit omdat we mijns inziens in de wetenschap
een interessant soortgelijk proces zien. In elk weten-
schappelijk gebied is het namelijk heel gemakkelijk om
vragen aan de orde te stellen die belangwekkend lijken
en misschien in principe ook wel belangrijk zijn, maar
die met de huidige stand van zaken en onderzoeksme-
thoden niet goed te beantwoorden zijn. Met name in de
sociale wetenschappen lopen we het gevaar in deze val-
kuil te stappen. Elke persoon, wetenschapper of leek
heeft immers een idee over het sociale en de sociale wer-
kelijkheid, en het is bovendien gemakkelijker ideeen te
vormen over de sociale realiteit dan over, bijvoorbeeld,
atomaire stelsels.
Net zoals veel mensen niet te beantwoorden vragen stel-
len en daar antwoorden en verhalen bij verzinnen, drei-
gen sociaal wetenschappers te zwichten voor de verlei-
ding om te grote vragen aan de orde te stellen en daar
vervolgens ogenschijnlijk wetenswaardige antwoorden
en theoriedn over te presenteren. Ik stel hier dat dit on-
verstandig is en dat het gewenster is wanneer wij onszelf
de discipline opleggen om die vraagstellingen te onder-
zoeken die onze onderzoeksmethoden nog net aankun-
nen. Doen wij dit niet, dan verwordt het sociaal-weten-
schappelijk bedrijf tot een sadistische wetenschapsbe-
oefening. In een dergelijk wetenschapsuniversum kwel-
len wij onszelf onnodig en, belangrijker, gaat deze kwel-
ling ten koste van zinvolle kennisvermeerdering.
Vaak wordt terecht beargumenteerd dat de sociale we-
tenschappen en met name de sociale psychologie te klei-
ne vragen aan de orde stelt. Ik poneer hier dat het omge-
keerde, het stellen van te grote vragen, ook gemakkelijk
kan. Sociaal wetenschappers en sociaal psychologen
doen er daarom goed aan om zich niet tot minivragen te
beperken en zich niet te richten op te grote problemen,
maar te proberen de maximaal haalbare vragen aan ge-
degen onderzoek te onderwerpen. In die zin mag u mij
dus geen minimalist noemen en ook geen maximalist,
maar een zichzelf inperkende of, beter nog, een pragma-
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tisch-empirisch maximalist.
Mijns inziens is goede sociale psychologie bij uitstek in
staat om belangrijke sociale onderzoeksvraagstellingen
op zinvolle wijze in te perken, en vervolgens deze afge-
bakende vragen aan precieze onderzoeksmethodieken
te onderwerpen. Dit proces van inperking en gedegen
onderzoekspleging met zoveel mogelijk uiteraard liefst
volledige uitsluiting van alternatieve verklaringen, moet
ons streven zijn.
Voorts zou ik hier willen stellen dat het feit dat sociale
wetenschappen en sociale psychologie empirische dis-
ciplines zijn, impliceert dat onderzoeksmethoden na-
tuurlijke grenzen opwerpen voor wat maximaal haal-
baar is. Indien deze grenzen gaan knellen, dient men niet
de toevlucht te nemen tot allerlei speculaties, maar die-
nen op creatieve wijze nieuwe onderzoeksmethoden
ontworpen te worden waarmee grotere vragen onder-
zoekbaar worden gemaakt. Ik haal in dit kader graag met
instemming Yourcenar (1968/1990) aan, die haar ro-
manpersonage Zeno, die model staat voor een van de
eerste wetenschappers, laat zeggen: 'Een onsje observa-
tie was in deze zaken meer waard dan een ton dromen'
(p. 151).
Inperking en precisie zijn dus noodzakelijk. Maar hier-
mee zijn we er niet in de sociale wetenschappen en de
sociale psychologie, want orientatie op het sociale is en
blijft gedigend. Sociale psychologie is bij uitstek de so-
ciaal-wetenschappelijke discipline die de vereiste on-
derzoeksprecisie kan combineren met de broodnodige
interesse voor sociale verschijnselen en processen. Ik
zeg niet dat zij deze combinatie altijd in zich bergt, maar
wel stel ik dat zij in principe hier bij uitstek op is toege-
rust, dat zij moet nastreven om deze combinatie te be-
reiken en bovendien dat zij deze combinatie ook gere-
geld daadwerkelijk weet te realiseren.
Uiteraard ben ik niet de enige die dit heeft geconsta-
teerd. In zijn oratie van vorig jaar kwam Diederik Stapel
bijvoorbeeld tot een soortgelijke conclusie. Voor hem
was de precisie en sociale orientatie zelfs reden om de
sociale psychologie uit te roepen tot koningin der we-
tenschappen (Stapel, 200I). Zo ver zou ik hier niet wil-
len gaan, al is het alleen maar omdat ik niet zo van ko-
ninginnen houd als Diederik, maar ik wil wel graag een
andere metafoor van Stapel aanhalen, die de sociale
oridntatie en precisie van de sociale psychologie prach-
tig illustreert.
De metafoor behelst dat sociaal psychologen in hun me-
thodologische gereedschapskist een fototoestel en een
microscoop tot hun beschikking hebben. Een fototoestel

tegenwoordig vaak een digitale camera waarmee de
sociale werkelijkheid wordt waargenomen en vastge-

legd. Een microscoop thans gebruiken we soms ook
een &Hu -scanner om gedegen, precies onderzoek te
plegen. Met dit methodologische gereedschap kunnen
we de sociale werkelijkheid tegemoet treden en op zin-
volle wijze aan onderzoek onderwerpen. Met name goe-
de sociaal-psychologische experimenten combineren
precieze onderzoeksmethodiek met sociale reikwijdte.
Het verheugt mij dan ook bijzonder dat de faculteit de
bouw van een sociaal-psychologisch laboratorium in
Utrecht heeft ondersteund. Het is nu aan onze groep om
de moeilijke maar intellectueel uitdagende combinatie
van het sociale en precieze te bewerkstelligen.
Hierbij zullen we trachten precies zo ver te gaan in het
verwerkelijken van onze ambities als dat we nog net
aankunnen. We zullen dus niet onze toevlucht nemen tot
onderzoekjes die over niets meer gaan of alleen maar
voortbouwen op wat is bedacht door andere onderzoe-
kers (bijv. Amerikaanse sociaal psychologen). We zul-
len ook niet schijnbelangrijkheid nastreven door zulke
grote vragen aan de orde te stellen dat ons onderzoek
slechts ogenschijnlijk over belangrijke dingen gaat,
maar bij nader inzien weinig toevoegt aan een daadwer-
kelijk begrip van de onderhavige sociale kwesties.
Los van de genoemde vakinhoudelijke redenen heeft dit
alles wellicht ook literaire implicaties. Hermans hakte
vrolijk ten minste, in zoverre zijn aard hem daartoe in
staat stelde op de sociale wetenschappen in. Gedeelte-
lijk was zijn kritiek terecht, in die zin dat sociaal weten-
schappers zich te veel lieten en laten verleiden door dro-
men en te weinig door grondige observatie, maar deels
ook niet. Veel sociaal-wetenschappelijke disciplines,
waaronder de sociale psychologie, kunnen tegenwoor-
dig fundamentele vragen met de nodige precisie onder-
zoekbaar maken en beantwoorden, en het is aan ons hier
aanwezigen om te trachten dit doel te bereiken.
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het tweede
deel van het voorliggende artikel, over de relatie tussen
sociale wetenschappen en sociale psychologie. Op naar
het derde gedeelte, waarin de relatie tussen sociale psy-
chologie en sociale rechtvaardigheid zal worden be-
sproken.

SOCIALE PSYCHOLOGIE EN SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID

Nu we het thema van sociale rechtvaardigheid in de so-
ciale wetenschappen hebben geplaatst en de rol van de
sociale psychologie in deze wetenschappen hebben ge-
specificeerd, is het tijd om in te gaan op de kern van mijn
onderzoeksprogramma: de sociale psychologie van
rechtvaardigheid.
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Een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens in de socia-
le en organisatiepsychologie toont aan dat de gedachten,
gevoelens, attitudes en gedragingen van mensen sterk
worden beInvloed door waargenomen rechtvaardigheid
(voor overzichten zie bijv. Folger & Cropanzano, 1998;
Lind & Tyler, 1988; Tyler & DeGoey, 1996; Tyler &
Lind, 1992; Van den Bos, 2002). Wanneer werknemers
zich bijvoorbeeld rechtvaardig behandeld voelen, heeft
dat vaak tot gevolg dat zij meer tevreden zijn over hun
werk, zich directer verbonden voelen met de organisatie
waarvoor zij werken, een grotere bereidheid vertonen
om taken te verrichten die niet tot hun eigenlijke taak-
omschrijving behoren en minder geneigd zijn om naar
een baan bij een andere werkgever te solliciteren. Bo-
vendien is de kans op het ontstaan van conflicten op de
werkvloer kleiner en de kans op het oplossen van be-
staande conflicten groter. Werknemers die zich daaren-
tegen onrechtvaardig behandeld voelen, hebben meer
last van werkstress, vertonen meer (openlijk of heime-
lijk) verzet tegen verlangens en eisen die aan hen wor-
den gesteld, en het is waarschijnlijker dat deze werkne-
mers normovertredend gedrag gaan vertonen en spullen
van hun organisatie gaan stelen.
In arbeidsorganisaties maar ook in andere sociale situ-
aties, zoals in intieme relaties en in interacties met over-
heidsinstanties, heeft waargenomen rechtvaardigheid
soortgelijke effecten. Sociale rechtvaardigheid speelt
dus een belangrijke rol in menselijke interacties en in het
samenleven van mensen, en gesteld kan daarom worden
dat het voor een sociaal-wetenschappelijke discipline
zoals de sociale psychologie belangrijk is om een derge-
lijk essentieel sociaal verschijnsel grondig te bestude-
ren.
De sociaal-psychologische studie van rechtvaardigheid
kan verrassende inzichten opleveren. Wie van u had bij-
voorbeeld op voorhand durven voorspellen dat mensen
het prettig kunnen vinden om op een onrechtvaardige
manier behandeld te worden? Deze conclusie komt
voort uit onderzoek van Elske Dronkert, Henk Wilke,
mijzelf en de helaas veel te vroeg overleden Jan Bruins.
In een serie experimenten toonden wij aan dat wanneer
mensen een ongunstig resultaat op een test behalen een
onrechtvaardige testprocedure hen de mogelijkheid
geeft het ongunstige resultaat extern te attribueren ('Het
ligt niet aan mij maar aan die inaccurate wijze waarop de
test werd nagekeken!'). Mensen gaan met name op zoek
naar een dergelijke excuusmogelijkheid wanneer zij on-
der sterke sociaal-evaluatieve druk staan (Van den Bos,
Bruins, Wilke & Dronkert, 1999).
Een andere tegenintuItieve stelling: wie zou verwachten
dat op consistente wijze slecht behandeld worden pretti-

ger kan worden gevonden dan plotseling goed behan-
deld worden? Sociaal-psychologisch onderzoek toont
aan dat dit wel degelijk kan, doordat wanneer mensen
sterke expliciete verwachtingen hebben opgebouwd
over de wijze waarop zij behandeld gaan worden, dit tot
gevolg kan hebben dat een rechtvaardigheidsregel sail-
lant wordt die stelt dat mensen consistent in de tijd be-
handeld moeten worden. Aangezien beargumenteerd
kan worden dat een minder sterke invloed uitgaat van
een rechtvaardigheidsregel die pas later saillant wordt
(bijv. dat het krijgen van inspraak rechtvaardiger is dan
het niet krijgen van inspraak), verklaart dit het resultaat
dat wanneer mensen expliciet geen inspraakmogelijk-
heid verwachten, zij negatiever reageren op het krijgen
van inspraak dan op het niet krijgen van inspraak (Van
den Bos, Vermunt & Wilke, 1996, 1997).
Het is mooi wanneer sociaal psychologen tegenintuftie-
ve resultaten kunnen voorspellen en rapporteren, maar
het is belangrijker dat bevindingen stoelen op gedegen
onderzoeksmethodieken. Wellicht minder sexy dan de
tegenintuItieve bevindingen maar wel erg belangrijk
voor onze kennis over sociale rechtvaardigheid, is on-
derzoek dat op zoek gaat naar de fundamenten van dit
concept. Dergelijk onderzoek is met name belangrijk
omdat in de afgelopen twintig jaar het meeste psycholo-
gische rechtvaardigheidsonderzoek zich heeft gecon-
centreerd op de effecten van rechtvaardigheid in ver-
schillende typen organisaties op verscheidene belangrij-
ke organisatievariabelen (voor overzichten zie bijv. Cro-
panzano & Greenberg, 1997; Folger & Cropanzano,
1998; Gilliland, Steiner & Skarlicki, 2oot; Greenberg &
Cropanzano, 2001). Dit onderzoek is belangrijk ge-
weest omdat we nu weten dat rechtvaardigheid in veel
situaties sterke effecten op menselijke reacties bewerk-
stelligt. Maar waarom is dit eigenlijk zo? Waarom is
rechtvaardigheid zo belangrijk voor mensen? Wat is
rechtvaardigheid precies? En hoe verhoudt sociale
rechtvaardigheid zich met andere sociale motieven?
Organisatieonderzoekers zijn zo druk geweest om effec-
ten van rechtvaardigheid in verschillende omstandighe-
den op diverse afhankelijke variabelen aan te tonen, dat
ze niet zijn toegekomen aan het stellen en beantwoorden
van deze fundamentele vragen, die vragen zelfs uit het
oog hebben verloren en ten onrechte geneigd zijn te
doen alsof de psychologie van rechtvaardigheid nu pre-
cies bekend is (Van den Bos, z000).
Mijn visie op de sociale psychologie van de organisatie
komt tot uiting in de stelling dat gedegen onderzoek naar
de fundamentele vragen omtrent de effecten van recht-
vaardigheid in organisaties en andere belangrijke socia-
le situaties dringend nodig en gewenst is, en dat voor

1
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dergelijk fundamenteel onderzoek het beste gebruik kan
worden gemaakt van de onderzoeksmethode die daar
het beste voor geschikt is: het laboratoriumexperiment
(Van den Bos, 200 I a). Met andere woorden, veel recht-
vaardigheidsonderzoek heeft niet, zoals de bedoeling is,
gebruik gemaakt van zowel het fototoestel als de micro-
scoop, maar heeft de microscoop thuisgelaten op de ex-
pedities in rechtvaardigheidsland. Het is nu zaak om ook
de microscoop weer in het onderzoek te betrekken.
Net zoals bij mijn eerder genoemde visie op de sociale
psychologie (vgl. Stapel, 2001) ben ik natuurlijk ook
hier niet de enige die tot deze conclusie is gekomen. Met
name Riel Vermunts belangrijke voortrekkersrol moet
genoemd worden (zie bijv. Koper, Van Knippenberg,
Bouhuijs, Vermunt & Wilke, 1993; Vermunt, Van Knip-
penberg, Van Knippenberg & Blaauw, 2001; Vermunt,
Wit, Van den Bos & Lind, 1996). Samen met Ridl en met
Allan Lind en Henk Wilke heb ik een onderzoekspro-
gramma mogen ontwikkelen dat beoogt de fundamen-
ten van sociale rechtvaardigheid bloot te leggen.
Als antwoord op de vraag waarom rechtvaardigheid ei-
genlijk zo belangrijk is, maakte ons onderzoek aanne-
melijk dat dit wordt veroorzaakt door het feit dat men-
sen veelal onzeker zijn in de situaties waarin zij zich be-
vinden. Een rechtvaardige behandeling biedt bescher-
ming tegen de waargenomen onzekerheid (men wordt
minder onzeker of de onzekerheid wordt beter te tolere-
ren). Dit heeft tot gevolg dat men zeer positief op een
rechtvaardige bejegening reageert en zeer negatief op
een onrechtvaardige behandeling (Van den Bos & Lind,
2002). Met andere woorden, sloten in de zestiende eeuw
staatslieden de Unie van Utrecht om te kunnen omgaan
met de onzekerheden waarmee de Nederlandse gewes-
ten te maken hadden, tegenwoordig maken individuen
gebruik van waargenomen rechtvaardigheid om te kun-
nen omgaan met onzekerheid.
Ondersteuning voor dit proces is gevonden in gecontro-
leerde onderzoekssituaties waarin mensen onzeker wa-
ren over het vertrouwen dat zij konden stellen in een au-
toriteit (Van den Bos, Wilke & Lind, 1998) of waarin on-
zekerheid saillant was gemaakt door proefpersonen daar
slechts twee vragen over te stellen ( je, zo kort mo-
gelijk, de emoties beschrijven die bij je opkomen wan-
neer je denkt aan wanneer je je onzeker voelt,' en
je, zo specifiek mogelijk, opschrijven wat je denkt dat er
fysiek met je gebeurt wanneer je je onzeker voelt' ; Van
den Bos, 2001b).
Bevindingen die in overeenstemming zijn met onze
voorspellingen zijn ook in veldonderzoek met Els van
Schie gevonden, waarin ouders in meer of mindere ma-
te onzeker waren over een organisatie die verantwoor-

delijk was voor de dagopvang van hun kinderen (Van
den Bos, Van Schie & Colenberg, 2002). Samen Met El-
len Heuven is bovendien recent aangetoond dat werkne-
mers die betrokken waren bij een reorganisatie daad-
werkelijk minder onzeker werden na een rechtvaardig
reorganisatieproces (Van den Bos, Heuven, Burger &
Fernandez van Veldhuizen, 2002). Dit laatste onderzoek
is niet alleen belangrijk vanwege de duidelijke sociale
implicaties, maar ook omdat zij een alternatieve verkla-
ring, die stelt dat onzekerheid mensen altijd heftiger
doet reageren, uitsluit. Ook laat het scriptieonderzoek
van Ernst-Jan van den Ham (2002) aan deze universiteit
zien dat belangrijke alternatieve verklaringen, zoals
mortaliteitssaillantie (Van den Bos & Miedema, 2000),
minder belangrijk zijn dan onzekerheidssaillantie.
Ten slotte is het nog goed om hier te vermelden dat ma-
nagers en economen geneigd zijn rechtvaardigheid als
een soort luxegoed te beschouwen; iets dat je dus niet
aan werknemers toestaat wanneer er moet worden gere-
organiseerd of wanneer het economisch tegenzit. Ons
onderzoek toont aan dat dit het stomste is dat je kunt
doen en dat juist in onzekere omstandigheden werkne-
mers sterk negatief reageren op een gebrek aan recht-
vaardigheid; iets dat je als manager of econoom dan juist
niet wilt. Dit alles toont aan dat het door ons veronder-
stelde proces minder voor de hand ligt dan men op het
eerste oog wellicht zou denken.
In toekomstig onderzoek zullen we dit proces en haar
implicaties nauwkeuriger en vollediger trachten te be-
studeren. Marjolein Maas zal hierbij onder meer nagaan
of mensen inderdaad onzekerheid beter kunnen tolere-
ren wanneer zij rechtvaardig behandeld zijn. Een recen-
telijk door Jan-Willem van Prooijen ontwikkelde inge-
nieuze methode om saillantie van rechtvaardigheids-
overwegingen nauwkeurig en onopvallend te meten (zie
Van Prooijen, Van den Bos & Wilke, in druk), zal hierbij
goed van pas komen.
Ook de vraag wat rechtvaardigheid precies inhoudt,
door sociaal psychologen gewoonlijk vertaald in het
probleem hoe rechtvaardigheidsoordelen worden ge-
vormd (zie Van den Bos, 2002), is in ons laboratorium
bestudeerd. Gevonden werd dat ook voor de beantwoor-
ding van dit vraagstuk het concept onzekerheid belang-
rijk is. Ons onderzoek toont aan dat, in tegenstelling tot
wat oudere theoriedn doen verwachten, mensen vaak ei-
genlijk niet goed weten of dat wat zij hebben meege-
maakt rechtvaardig of onrechtvaardig is, en dat in situ-
aties waarin er sprake is van dergelijke informatieonze-
kerheid het proces waarmee rechtvaardigheidsoordelen
worden gevormd geheel anders verloopt dan tot dusver
werd verondersteld (zie Van den Bos, 1999; Van den
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Bos, Lind, Vermunt & Wilke, 1977; Van den Bos, Wil-
ke, Lind & Vermunt, 1998). Annemarie van Bruinisse
(2002) bijvoorbeeld toonde in haar recente afstudeeron-
derzoek aan dat in dergelijke omstandigheden de stem-
ming die mensen hebben van grote invloed is op wat
rechtvaardig wordt gevonden, ook al is deze stemming
geheel irrelevant voor de rechtvaardigheid van de ge-
beurtenissen die mensen hebben meegemaakt. Dit laat
zien dat rechtvaardigheid een subjectief begrip is, met
name in onzekere omstandigheden, en hiermee wordt
nieuw licht geworpen op de eeuwenoude filosofische
vraag of rechtvaardigheid als een subjectief concept
(Hume, 1739-1740/1951; Shotter, 1989) of een objec-
tief concept (Hare, 1981; Rawls, 1971) moet worden op-
gevat, en op de psychologische en sociologische kwes-
tie of morele oordelen op een rationele wijze tot stand
komen (Jasso, 1999; Kohlberg, 1969; Piaget,
1932/1975; Sabbagh, Dar & Resh, 1994; Turiel, 1983)
of op een intituTtieve wijze (Haidt, 2001; Kagan, 1984;
Wilson, 1993).
In mijn toekomstige onderzoek zal met name het rela-
tieve belang van cognitieve en affectieve factoren in de
sociale psychologie van rechtvaardigheidsoordelen
centraal staan. Daarnaast zullen we trachten het recht-
vaardigheidsthema zowel te verbreden, naar bijvoor-
beeld het domein van moraliteit (vgl. Haidt, 2001) en de
rol van normen in sociaal gedrag (vgl. Cialdini, Kallgren
& Reno, 1991), als te verdiepen, door grondiger werk te
maken van de sociale en cognitieve psychologie van
rechtvaardigheid (vgl. Steiner, Guirard & Baccino,
1999).
Tevens dient vermeld te worden dat de relatie tussen
rechtvaardigheid en andere belangrijke sociale motie-
ven, met name eigenbelang, door onze groep bestudeerd
is. Joost Miedema toonde in dit verband aan dat wanneer
mensen zich bedreigd voelen, zij positiever reageren op
situaties waarin zij meer betaald krijgen dan een verge-
lijkbare andere persoon (Miedema, Van den Bos & Ver-
munt, 2002).
Onderzoek van Susanne Peters is belangrijk voor het be-
grijpen van het psychologische proces dat aan deze be-
vindingen ten grondslag ligt. Zij beargumenteerde dat
wanneer mensen overbetaald worden, er een initiele re-
actie optreedt waarin mensen blij zijn met het vele dat zij
krijgen. Deze 'gut reaction' wordt vrij snel daarna afge-
zwakt doordat mensen zich realiseren dat dit geen recht-
vaardige uitkomstenverdeling is. Beargumenteerd kan
worden dat onder condities van hoge cognitieve belas-
ting dit correctieproces minder kans krijgt (Gilbert &
Osborne, 1989). In overeenstemming met dit idee toon-
de Susanne aan dat mensen tevredener zijn met bevoor-

delende onrechtvaardigheid wanneer zij onder hoge in
plaats van lage cognitieve belasting staan (Peters, Van
den Bos, Ybema & Bobocel, 2002). Dit suggereert dat
de eerste egocentrische preferenties van mensen ge-
woonlijk snel worden gecorrigeerd door een rechtvaar-
digheidsrem, behalve wanneer zij zich bedreigt voelen
(Miedema e.a., 2002) of onder hoge cognitieve druk
staan (Peters e.a., 2002). In toekomstig onderzoek zul-
len we meer bewijs voor de psychologische processen
omtrent rechtvaardigheid en eigenbelang trachten te
verkrijgen.
Het hier besproken fundamentele onderzoek was en is
mijns inziens nodig om het complexe begrip sociale
rechtvaardigheid goed te doorgronden. Pas indien de
fundamenten bekend zijn kunnen we, logischerwijs, on-
ze inzichten gaan toepassen. Onlangs is Renske Putman
begonnen om enkele van de hier genoemde inzichten toe
te passen in haar promotieonderzoek naar de integratie
van Turkse en Marokkaanse minderheden in Nederland
en de rol van waargenomen rechtvaardigheid van het
minderhedenbeleid hierbij (Putman, Van den Bos, Klan-
dermans & Winder, 2002).

TOT BESLUIT

Hiermee zijn we aan de conclusies van mijn betoog ge-
komen. Allereerst dat de sociale psychologie een cm-
ciale plaats in de sociale wetenschappen inneemt, en dat
een faculteit sociale wetenschappen dus gebaat is bij een
sterke onderzoeks- en onderwijsgroep op het gebied van
de sociale psychologie en haar toepassingen. De gede-
gen onderzoeksmethodiek plus de sociale oridntatie van
de sociale psychologie impliceert dat sociaal-psycholo-
gisch onderzoek verrassende en belangrijke inzichten
over belangrijke sociale verschijnselen kan opleveren.
Dit trachtte ik te illustreren aan de hand van een korte be-
spreking van mijn onderzoeksprogramma. Het instellen
van de leerstoel die ik in Utrecht aanvaard heb, onder-
streept het belang dat de Faculteit Sociale Wetenschap-
pen aan de sociale psychologie toekent. Het is mijn hoop
dat deze leerstoel het begin is van een wederom sterke
sociale psychologie en sociale psychologie van de orga-
nisatie in Utrecht. Het is mijn overtuiging dat, in samen-
werking met reeds opgebouwde expertise in onze eigen
capaciteitsgroep en andere capaciteitsgroepen, dit zal
leiden tot een betere nog betere Utrechtse faculteit
sociale wetenschappen.
Ten tweede trachtte ik aannemelijk te maken dat sociale
rechtvaardigheid een belangrijk onderwerp voor sociaal
psychologen is. Sociale rechtvaardigheid is niet zo maar
een thema waar ondergetekende toevallig in geMteres-
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seerd is, en het is ook niet een athankelijke variabele die
zo nu en dan in onderzoek kan worden meegenomen.
Neen, het is een bij uitstek belangwekkend sociaal-we-
tenschappelijk onderwerp waarover de sociale psycho-
logie gedegen en belangrijke inzichten dient te verkrij-
gen. In de toekomst zal ik trachten om de sociale psy-
chologie van rechtvaardigheid te verdiepen en uit te
bouwen, en met deze rede hoop ik u te hebben overtuigd
dat sociale rechtvaardigheid een net zo centrale rol in de
sociale psychologie verdient als bijvoorbeeld sociale
identiteit, persoonswaarneming, taalabstractie, doelge-
richt gedrag, attitudes, sociale vergelijking, groepsdy-
namica, interpersoonlijke relaties en sociale cognitie.
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